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PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO: SEGURO FINANCEIRO EQUILIBRADO
INFORMAÇÃO COMERCIAL – MENSAL
FUNDO

SEGURO

EFICIÊNCIA

OTIMIZAÇÃO

Para investir

Para proteger

Fiscalidade mais baixa

Planeamento sucessório

O mês de Abril revelou-se tranquilo, com o sentimento dos investidores
suportado pela continuada recuperação económica. Os inúmeros indicadores
divulgados durante o mês continuam a apontar para um crescimento
económico acima das expectativas dos analistas.
Perante este enquadramento macroeconómico, o grande destaque do mês foi
a capacidade da Reserva Federal conter as expectativas de mercado em
relação à inflação futura e, com isso, travar a subida das taxas de juro a 10
anos, tendo as obrigações de tesouro norte-americanas valorizado 0,8% em
Abril.
Em termos de mercados bolsistas, as bolsas norte-americanas voltaram a
dominar as performances a nível mundial. O nível de crescimento de
resultados no primeiro trimestre e a forte campanha de vacinação conduziram
o S&P 500 a uma subida de 5,3%, enquanto que na Europa o ganho se limitou
a 2,6%.
Nas próximas semanas, ultrapassada a época de resultados empresariais, a
evolução da pandemia e as declarações dos Bancos Centrais concentrarão as
atenções.
GESTÃO DO FUNDO
Com a clarificação dos resultados do 1º trimestre, no decorrer do mês de Abril,
a equipa de gestão reforçou a exposição ao mercado acionista, adicionando
ações de Mercados Emergentes ao portfólio.
EVOLUÇÃO DA UC

Empresa de Seguros

Santander Totta Seguros, Companhia de
Seguros de Vida SA

Sociedade Gestora do Fundo
Autónomo

Santander Asset Management,
SGOIC SA

Supervisor

ASF

Banco Depositário do Fundo Autónomo

Banco Santander Totta, SA

Património

€ 558,25 Milhões

Data de Início do Fundo

2 de Maio de 2016

Prazo de Investimento Recomendado

Mínimo 3 anos

Comissão de Gestão (fixa)

Até 1,0% anual

Comissão de Subscrição
Comissão de Resgate

n.a.
1% < 1 ano ; 0% a partir de 1 ano

Mínimo Investimento Inicial / Reforços
Prazos de Liquidação

€ 1 000 Inicial;
€ 50 Adicional

1 dia (subscrição); 7 dias (resgate)

Liquidez

Diária

RENDIBILIDADE / RISCO

Rendibilidades
1 mês

(30/abr/2021 - 31/mar/2021)

0,67%

3 meses

(30/abr/2021 - 31/jan/2021)

2,20%

1,10

6 meses

(30/abr/2021 - 31/out/2020)

5,59%

1,08

Ano 2021

(30/abr/2021 - 31/dez/2020)

1,86%

1,06

1 ano

(30/abr/2021 - 30/abr/2020)

8,13%

1,04
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COMENTÁRIO DE MERCADO
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AVISOS: Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. O presente documento não dispensa a consulta
do Documento de Informação Fundamental ou das Condições Gerais do Produto, disponíveis em qualquer balcão ou em www.santander.pt. É
necessário que conheça as condições aplicáveis a qualquer produto em concreto antes de tomar decisões de investimento.
Este Produto Financeiro Complexo: a) Pode implicar a perda de parte do capital investido; b) Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo.
A subscrição deste Seguro está sujeita às regras de comercialização aplicáveis a Produtos Financeiros Complexos.
As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de resgate, são líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão
ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor a cada momento. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de
rendibilidade futura.
O Seguro Financeiro Equilibrado, Contrato de Seguro ligado a Fundo de Investimento Autónomo, não tem garantia de capital nem de rentabilidade,
dependendo um e outro do comportamento do mercado, e variando em função da evolução dos ativos que compõem as carteiras do Fundo
Autónomo.
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O Fundo Autónomo é composto por ativos do mercado monetário (mínimo de 5% em depósitos bancários), obrigações de taxa fixa, indexada ou
variável (mínimo de 30% e máximo de 85%), commodities (máximo de 10%), investimentos alternativos (máximo 10%), só sendo admitidos fundos
UCITS com liquidez diária, e ações (mínimo de 10% e máximo de 40%). O fundo autónomo pode investir em ativos em moeda não Euro até um
limite de 10%.
10 PRINCIPAIS POSIÇÕES

SUBIDAS E DESCIDAS (MÊS)

DISTRIBUIÇÃO POR CLASSES DE ATIVOS

3 Maiores Subidas

Ativos

Peso

BlackRock Global Fun

6,78%

Santdr Go Nth Amer E

9,69%

LYXOR€ST.50(DR)UC.FC

6,43%

ACX SM EQUITY

5,47%

X MSCI WORLD 1C EUR

4,83%

Schneider

5,22%

JANUS HEN J.H.EUR.CO

4,38%

Amundi CashCorporate

2,87%

LYXOR MSCI EURO.DR U

2,58%

ETF IUSE LN

2,54%

Sant.Ac Europa CL C

2,33%

CANDR BONDS €

2,25%

ELEVA EUROPEAN SEL-I

2,24%

3 Maiores Descidas
SPX US 5/21/21 C4375

-62,51%

SPX US 6/18/21 P3725

-28,95%

SPX US 6/18/21 P4050

-24,40%

MÉTRICAS

Performance (Desde Início)
Melhor mês

3,21%

Pior mês

-6,75%

Ações U.S.
10%

Ações
Eur
15%

Cash
12%

Gest. Mista
2%

Dívida
Pública
Europa
11%

Ac. E.M.
-0,01%
Obrig. Médio/Longo
Prazo
49%

COBERTURAS RISCO VIDA
Estes seguros têm associadas coberturas de risco: Em caso de morte, os Beneficiários designados receberão as unidades de conta ao valor de
mercado; em caso de morte por acidente, os Beneficiários receberão, adicionalmente, 100% do valor investido (deduzido de eventuais resgates
entretanto feitos); em caso de morte por acidente de circulação, a seguradora garantirá aos Beneficiários, adicionalmente ao anterior referido, o
pagamento de + 100% do valor investido (deduzidos de eventuais resgates). Estes valores estão limitados a 1 milhão de euros, quer nestes produtos
quer em produtos com idênticas coberturas do segurador.
AVISOS LEGAIS: Entidade Emitente dos Seguros: Santander Totta Seguros, Companhia de Seguros de Vida, S.A.. O Banco Santander Totta, S.A.,
com o capital social de 1 256 723 284€ - matriculado na C.R.C. de Lisboa, 1ª Secção, com o NIPC 500 844 321, com sede social na Rua do Ouro, nº
88, 1100-063 Lisboa, encontra-se registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como Agente de Seguros nº 419
501 250 desde 21/01/2019 e está autorizado a intermediar seguros para o Ramo Vida dos Seguradores Santander Totta Seguros - Companhia de
Seguros de Vida, S.A. e Aegon Santander Portugal Vida - Companhia de Seguros de Vida, S.A., e para os Ramos Não Vida dos Seguradores Aegon
Santander Portugal Não Vida - Companhia de Seguros, S.A., Generali Seguros, S.A., Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. e MAPFRE
Santander Portugal – Companhia de Seguros, S.A. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.asf.com.pt. Na qualidade de
Agente de Seguros, o Banco Santander Totta, S.A. atua em nome e por conta da(s) empresa(s) de seguros. Mas não se encontra autorizado a receber
prémios para serem entregues à(s) empresa(s) de seguros, nos termos da lei, pelo que qualquer pagamento a este título por parte do Tomador,
referente a contratos de seguros mediados pelo Banco Santander Totta, S.A., deverá ser realizado através de transferência bancária e/ou depósito
na conta aberta das respetivas empresas de seguros, sedeadas na instituição de crédito Banco Santander Totta, S.A..
O Agente presta assistência ao seguro, mas não cobre os riscos publicitados, os quais são assumidos pelo Segurador.
i Os mercados financeiros atravessam frequentemente períodos de maior volatilidade e de variações significativas nos preços dos vários ativos
(ações, obrigações, etc…). Para mitigar os consequentes riscos de realização de menos-valias é portanto aconselhável que os investimentos sejam
diversificados e realizados numa ótica de médio / longo prazo (3 a 5 anos).

